
 
 

Baunehøj Efterskole, tirsdag den 15. august 2017 

 

Kære forældre 

Tak for jeres deltagelse i vores åbningsarrangement. Jeg kan fortælle at vi er særdeles tilfredse med vores 

elevhold ind til videre. Jeg ser nysgerrighed, livsglæde og gensidig omsorgsfuldhed og interesse, hvor jeg 

vender mig hen. Så vi er kommet rigtig godt i gang.  

På torsdag tager eleverne på husgruppe-tur. Vi har lige en formiddag med 40 gæster fra Sydkorea, så nogle 

grupper bliver et par timer ekstra og laver efterskole med dem.  Lørdag kommer eleverne tilbage fra 

husgruppeturen og skal bruge resten af weekenden på at lære deres skole at kende. Mandag og tirsdag i 

næste uge introducerer vi linjefagene, gravhøjene med tilhørende fortællinger samt vandrer en tur i 

Nordskoven. Torsdag eftermiddag den 24. august kl. 15.00 er vi klar til at sende eleverne på weekend. Husk 

at de har været gennem et sandt bombardement af indtryk her på skolen og ikke nødvendigvis vil være 

disponeret for større kulturelle eller sociale udviklingsprojekter i weekenden. 

Til gengæld glæder vi os til at få dem leveret friske og veludhvilede til døren søndag aften den 27. august 

mellem klokken 20 og 22. Bliver eleven forhindret skal forældrene ringe til skolen søndag mellem klokken 

20 og 22. Nummeret er 47530023. Ved I allererede inden weekenden, at der bliver et problem, så fritag 

eleven senest fredag kl 14.30 på be@baunehoej.dk.  

Kopi af afgangsbevis fra 9. klasse 

Vi har brug for kopier af elevernes afgangsbeviser, da vi ikke har adgang til alle relevante oplysninger på 

deres uddannelsesside. Jeg vil derfor bede jer sende et kopi til Karen på kc@baunehoej.dk eller give eleven 

det med efter den førstkommende weekend.  

 

Tour de Baunehøj fredag den 18. august kl 18.00 

Det virker som om, at ikke alle har fået Skolekredsens invitation til på fredag, så vi vedhæfter den her og 

beder jeg følge instrukserne, hvis I ønsker at deltage. 

Arbejdsdag lørdag den 16. september kl 9-16 
En af efterårets bedste dage på Baunehøj Efterskole er Skolekredsens arbejdsdag som i år afvikles lørdag 
den 16. september.  
 
Vi starter kl 9.00 i Spisehuset med en kop kaffe, en bolle og fordeling til dagens opgaver. Klokken cirka 12 
spiser vi frokost - i det fri, hvis vejret tillader det. Klokken 15.30 slutter arbejdsdagen med kaffe og kage i 
Spisehuset. Nogle af opgaverne bliver 
 

 Beskæring 

 Træfældning 

 Kratrydning 

 Vinterklargøring af urtehaven 

 Tømrerarbejde mm 
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Desuden har vi altid brug for folk til lettere opgaver, køkkenhold med videre. Det er som tidligere år Jan 
Jørgensen, der organiserer arbejdet og i god tid forsøger at fordele os på hold. Når I tilmelder jer, må I 
derfor gerne gøre opmærksom på særlige kompetencer, begrænsninger eller hvor I gerne vil sættes ind. I 
må også gerne oplyse, hvilket udstyr I kan medbringe på dagen – motorsav fx. 
 
Har du forslag til andre projekter, tanker om udsmykning eller lignende, er du velkommen til at komme 
med forslag. Vi vil meget gerne inspireres.  
 

Tilmelding til Jan på js@baunehoej.dk senest tirsdag den 12. september. 
 

Jeg vedhæfter oversigt over arrangementer, samt forældrekalender indtil jul. Begge blev udleveret på papir 

i søndags. Hvis I har trang til at læse mere om fag og aktiviteter, kan jeg anbefale skolens indholdsplan, og 

andre oplysninger som ligger på vores hjemmeside. Kulørt stof, billeder kommer på vores Facebookside. 

 

På alle medarbejdere vegne  

Ulrik Goos Iversen 
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http://www.baunehoej.dk/wp-content/uploads/2013/09/Indholdsplan-2016-17-red1.pdf
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